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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  
ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

Становлення української сільської школи неможливе без творчої праці 
вчителя, яка є дійовою та рушійною силою в організації та здійсненні 
навчально-виховного процесу. Вона забезпечується фундаментальністю 
знань учителя, його педагогічно цілеспрямованою поведінкою та емоційно-
вольовою сферою, новаторством, – а значить, високим професіоналізмом та 
духовною культурою вчителя. 

Просування вперед по шляху національно-культурного відродження в 
Україні через підготовку висококваліфікованих майстрів педагогічної праці – 
завдання актуальне, як ніколи. Відповідно до цього набуває першочерговості 
питання розвитку вищої освіти, здатної забезпечити школу 
високоосвіченими, інтелігентними, соціально зрілими і творчо 
зорієнтованими вчителями, підготовленими до виховання сільських дітей з їх 
особливим світобаченням, чутливістю та проникливістю. 

У сучасних наукових доробках акцентується увага не тільки на 
оволодінні професійними знаннями, уміннями й навичками, а й на вихованні 
особистості самого студента, майбутнього фахівця (А.С.Алексєєва, 
Л.В.Долинська, С.Д.Максименко, О.Г.Мороз, Т.С.Яценко). Підготовка до 
педагогічної творчості розглядається як розвиток у майбутніх учителів 
творчого педагогічного мислення та соціальної активності (В.В. Сагарда), 
педагогічної креативності (В.А.Лісовська), формування творчого потенціалу 
особистості вчителя (Н.В.Кичук), професійної свідомості, мислення, 
діагностичної культури, здібностей до прогнозування, імпровізації, 
інноваційності (О.С.Левчук). Таким чином, основне завдання вищого 
навчального закладу – оптимально допомогти майбутньому вчителю у 
становленні й розвитку його творчих здібностей. До таких здібностей слід 
віднести, перш за все, дослідницькі (здібності аналізувати, прогнозувати, 
діагностувати, моделювати, формулювати проблему, гіпотезу, конструювати 
діяльність тощо). Ці здібності є фундаментом творчої активності особистості, 
що являє собою основну рису справжнього вчителя, головний чинник його 
професійної діяльності. 

Цілком зрозуміло, що рівень сформованості творчого потенціалу 
особистості залежить від загального рівня розвитку студента, адже творчі 
здібності можуть сформуватися лише в певних умовах діяльності, в процесі 
індивідуального засвоєння, а потім творчого застосування знань, умінь та 
навичок. 

На жаль, у сучасній практиці підготовки спеціалістів для сільської 
школи принцип індивідуалізації навчання і розвитку творчості студентів не 
завжди знаходить належне вирішення. Причину цього ми вбачаємо у 
складному, інтегративному характері самого процесу формування творчої 
особистості майбутнього вчителя, що охоплює велику кількість ланок 



професійно-педагогічної підготовки. Але головною умовою підготовки 
гарного фахівця є грунтовне засвоєння ним теорії, а розвиток творчих 
здібностей і вмінь студентів залежить, передусім, від уміння викладача 
навчити студента самостійно здобувати необхідні знання; озброїти його 
методикою наукових досліджень; сформувати вміння використовувати 
різноманітні прийоми, добирати цікаві проблеми навчання, застосовувати 
нетрадиційні форми організації навчального процесу. Непідготовленість у 
знаннях та вміннях, невисокий інтелектуальний потенціал першокурсників 
створюють суттєві труднощі в організації та здійсненні творчої діяльності. У 
свою чергу інтелектуальна та морально-психологічна спроможність до 
творчої діяльності залежить від загальної успішності, від вміння самостійно 
аналізувати літературні джерела. Не можна ігнорувати і той факт, що 
успішна педагогічна, як і будь-яка інша, творча діяльність, потребує 
визначеної бібліоргафічної бази і вміння використовувати відповідні 
методичні та психолого-педагогічні літературні джерела. Проблема 
формування бібліографічної культури студента стає ще більш актуальною в 
контексті підготовки спеціаліста для сільської школи, де доступ учителя до 
новітньої психолого-педагогічної літератури, методичних розробок певною 
мірою ускладнений. 

ВНЗ зобов`язаний дати студенту освіту, яка знаходиться на рівні 
сучасних досягнень науки, а й відображає тенденції її розвитку. Разом з тим 
теоретичні знання мають бути максимально наближені до передової 
практики. З огляду на це першочергове значення у процесі оволодіння 
знаннями, що складають необхідну основу майбутньої педагогічної 
творчості, набуває самостійна робота майбутніх педагогів. 

У практиці підготовки педагогічних кадрів широко використовуються 
такі види самостійної роботи студентів, як написання рефератів, курсових 
робіт, самостійне оволодіння деякою частиною програмового матеріалу, 
виготовлення наочних посібників і та ін. Але використання у навчальному 
процесі таких форм роботи ще не гарантує педагогам уникнення можливих 
помилок, пов`язаних з незнанням методичної або психолого-педагогічної 
літератури, невмінням доцільно нею скористатися. Таку гарантію дає лише 
самостійна бібліографо-аналітична робота студентів під керівництвом 
викладачів. Сучасні вузівські бібліотеки та читальні зали мають у своєму 
арсеналі багате зібрання навчальної літератури з педагогіки, психології, 
окремих методик, бібліографічний аналіз яких сприяє розвитку важливих 
дослідницьких вмінь. Тому підготовку творчої особистості вчителя слід 
починати з формування стійкого усвідомлення студентами необхідності 
постійної кропіткої роботи з фаховими літературними джерелами, з розвитку 
здатності до аналізу, синтезу, співставлення, узагальнення, “згортання” та 
формалізації отриманої інформації. У констексті вирішення цього питання 
пропонуємо наступні рекомендації щодо організації самостійної роботи 
студентів з небхідною для професійно-педагогічної діяльності літературою: 

- до початку такої роботи викладачами педагогіки, психології, окремих 
методик розробляється перелік навчальних посібників, методичних 



рекомендацій, довідкової літератури з кожної теми шкільної програми 
профілюючої навчальної дисципліни; 

- студенти працюють з такою літературою за чітко визначеними 
розділами, складаючи коротку анотацію змісту з урахуванням недоліків та 
достоїнств кожного посібника; 

- час для подібних занять може призначатися у зв`язку зі специфікою 
кожного вузу раз або двічі на тиждень протягом навчального семестру, 
навчального року; 

- результати студентської роботи обговорюються на бібліографічних 
годинах, оформлюються у вигляді анотацій до навчальних посібників, якими 
укомплектовується “папка випускників”. 

Організована таким чином бібліографо-аналітична самостійна робота 
студентів має низку переваг: 

1). Майбутні вчителі вже під час навчання в педагогічному вузі 
отримують точні відомості про необхідну для їх професійної діяльності 
методичну та психолого-педагогічну літературу. 

2). Вони вчаться аналізувати, співставляти, узагальнювати та 
систематизувати прочитане, що складає необхідну основу творчого мислення 
з будь-якого роду діяльності, а тим більше педагогічної. 

3). Опанування навичками самостійної роботи, самоорганізації, розвитку 
вольових зусиль та відповідальності, що є важливими якостями у справі 
оволодіння педагогічною майстерністю. 

4). Бібліографічні години, що проводяться в університетах, дають змогу 
викладачам кафедр педагогіки, психології, викладачам окремих методик 
акцентувати увагу студентів на тій спеціальній літературі, яка розкриває 
основні риси й елементи професійної майстерності вчителя; але вони надто 
рідкі, проводяться не систематично і тому часто не мають високої 
результативності. Бібліографічна робота студентів відрізняється 
досягненнями суттєвих результатів в опануванні професійно-педагогічними 
знаннями завдяки наполегливим пошукам істини самими студентами. 

Однак, програма підготовки творчого вчителя для сільської школи поряд 
з компонентами академічного змісту предметів, що вивчаються, та розвитком 
позитивних якостей студента, озброєнням випускників вищих навчальних 
закладів необхідними прийомами і методами виховання та навчання, 
виробленням умінь та навичок їх використання у навчально-виховному 
процесі, передбачає також формування у майбутніх педагогів комунікативно-
творчих умінь. До таких слід віднести: здатність у різних ситуаціях займати 
адекватну позицію; емпатію, здатність вести діалог; співпрацювати у 
загальній з учнями, колегами діяльності; здібність адекватно оцінювати, 
засвоювати і використовувати досвід інших, уникати конфліктів; здатність 
переконувати і навіювати, приваблювати до себе, надихати; педагогічний 
артистизм; оптимізм; емоційна стійкість; здатність до педагогічного 
спостереження; розвинене почуття гумору. 



Проблему вироблення цих вмінь може бути вирішено в контексті 
здійснення професійно-педагогічної спрямованості навчального процесу в 
університеті. 

З аналізу численних програм педагогічних вузів можна зробити 
висновок про те, що при вивченні дисциплін ні нормативної, ні варіативної 
частини навчальних планів цілеспрямовано не ставиться питання 
формування у студентів творчих здібностей ( прогностичних, діагностичних, 
конструктивних). Основний наголос переноситься на оволодіння знаннями. У 
той час, коли формування педагогічних умінь передбачено здійснювати лише 
в період педагогічної практики. Звичайно, вона вміщує найбільш широкий 
арсенал засобів для розвитку творчих здібностей студентів, формування 
здатності прогнозувати та моделювати ситуацію, розвитку здібностей до 
адекватної позиції в діяльності й спілкуванні, професійної оперативності 
тощо, а також їх систематизації та удосконалення. Однак, деякі елементи цих 
вмінь можна сформувати вже у процесі аудиторного навчання, коли 
створюються умови для моделювання реальної “шкільної” ситуації. 

Така діяльність студентів у сучасних умовах навчання у ВНЗ сприятиме 
формуванню наступних найважливіших для розвитку творчої особистості 
вчителя вмінь: 

– прогнозувати труднощі засвоєння учнями визначеної частини 
навчального матеріалу; 

– працювати з дітьми в умовах малокомплектної школи; 
– займатися цілеспрямованою діяльністю, самоорганізацією та 

самоконтролем, розвитком самокритичності, оперативною корекцією 
поведінки; 

– організовувати різноманітні форми занять з предмета викладання; 
– створювати проблемні ситуації; 
– аналізувати результати діяльності; 
– зрозуміло пояснювати навчальний матеріал; 
– використовувати і виготовляти засоби наочності; 
– спостерігати за навчальним процесом; 
– обґрунтовувати методику викладання визначеної теми у школі; 
– адекватно оцінювати, засвоювати і використовувати досвід інших 

учителів. 
Перераховані вміння можуть бути сформовані засобами: 
- встановлення співвідношення між досягненнями сучасної науки та 

практики, перспективами її розвитку і матеріалом, що відбирається для 
вивчення у школі; 

- акцентування викладачем уваги на найбільш важливих для засвоєння 
школярами місцях у навчальному матеріалі, наведення студентам прикладів і 
аналогій, що дозволяє пояснити учням важкі положення навчального 
матеріалу; 

- організації усного та письмового взаємоконтролю знань і умінь 
студентів, коментування та рецензування відповідей та дій товаришів; 



- введення у навчальний процес елементів взаємонавчання, коли частина 
студентів виконує по відношенню до своїх товаришів деякі визначені 
заздалегідь функції вчителя (орієнтаційну, конативну, апелятивну, 
організаторську, управлінську); 

- організації під час навчання проблемних ситуацій з акцентуванням 
уваги студентів на методиці їх створення. Наведення прикладів конкретних 
проблемних ситуацій з даного матеріалу, які можуть бути використані у 
школі; 

- пропозиції студентам при відповіді моделювати дії вчителя, який 
пояснює новий матеріал; 

- залучення студентів до створення наочних посібників з предмета і 
методичних рекомендацій щодо їх використання; 

- використання студентів як асистентів викладача під час застосування 
ТЗН та наочності у навчальному процесі; 

- звернення викладачем уваги на особливості своєї діяльності (методів, 
прийомів, засобів) і дій для студентів; 

- залучення студентів до виконання ролі демонстратора різноманітних 
дослідів з певного предмета. 

Перелік вмінь, формування яких відбувається під час використання 
викладачем перерахованих нами засобів, ще не охоплює всього об’єму 
педагогічних вмінь, які цілеспрямовано можуть формуватися у студентів у 
процесі вивчення дисциплін спеціального циклу. Їхній перелік може 
розширюватися, оскільки процес формування творчої особистості 
майбутнього вчителя має за своєю суттю всеосяжний характер, він вбирає в 
себе усі напрями та аспекти діяльності педагогічного навчального закладу. 
Головне тут полягає в тому, щоб педагогічні ВНЗ, озброюючи своїх 
вихованців глибокими теоретичними знаннями, міцними навичками та 
вміннями, необхідними для успішної педагогічної роботи, виховували палку 
любов до учительської професії, захопленість, одержимість, готовність до 
подолання будь-яких труднощів, безмежне прагнення творити, шукати, 
осмислювати та впроваджувати у практику передові ідеї та кращий досвід. 
Досягти такого результату можна лише цілеспрямованою працею 
педагогічних навчальних закладів, постійною орієнтацією на підготовку не 
просто вчителя, а вчителя-майстра, наставника, художника своєї справи. 
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